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ية، واحلجة الدامغة القوية، وصلوات اهلل ل  احلمد هلل ذي احلكمة البالغة الع  

الزكية، عىل رسوله حممد خري الربية، وعىل آله أهل الرفعة واألحوال وسالماته 

 ية، وأصحابه الدرر اللوامع املضية.رضال

 أما بعد...

البهية لإلمام الشافعي  «الرسالة»فهذه درر سنية، تأصيلية أصلية، منتقاة من 

يف مسائل مهمة أصولية، عىل هنج أهل السنة النقية، بعيدا عن  (1)ذي النسبة العلية

 ضالالت أهل األهواء الردية، من املتكلمني معتزلة وأشعرية.

وال عجب وال غرابة يف القضية، فاإلمام الشافعي نارص السنة النبوية،  •

الكتب األصولية، فرمحه اهلل تعاىل ومنكر املسالك اآلراءتية، وصاحب أول 

 (2)وريض عنه وجعله من أهل الدرجات العلية، وجعلنا من السائرين عىل هنجه

 هنج أهل احلديث والسنة املحمدية، وأعاذنا من طرائق أهل الردى والفرق البدعية.

العرتة الطاهرة حممد أطهر الناس طوية، وعىل آله  رسولناوصىل اهلل وسلم عىل 

ومن تبعه بإحسان يف كل أرض بعيدٍة أو النخبة املنتقاة النقية، وصحبه  ،الرضية

 دنيٍة.

                                                 

ع بن السائب بن هو اإلمام أبو عبد اهلل حممد بن إدريس بن العباس بن عثامن بن شاف( 1)

 تعاىل. عبيد بن عبد يزيد بن هاشم بن املطلب بن عبد مناف القريش املطلبي 

 .-رمحهم اهلل تعاىل مجيعا–وهو هنج األئمة مالك وأمحد وابن املبارك وإسحاق وغريهم ( 2)



 
 

 

 أبو عبد اهلل حممد بن إدريس بن العباس بن عثامن بن شافع بنقال اإلمام 

، ابن عم   يزيد بن هاشم بن املطلب بن عبد مناف املطلبيُّ
السائب بن عبيد بن عبد 

 : (1)رسول اهلل 

الساموات واألرض وجعل الظلامت والنور ثم الذين الذي خلق احلمد هلل 

دَّى شكُر نعمة من نعمه إال بنعمة منه يعدلون، واحلمد هلل الذي ال ُيؤ كفروا برهبم

توجب عىل مؤدي مايض نعمه بأدائها نعمًة حادثة جيب عليه شكره هبا، وال يبلغ 

 قه.وصف نفسه، وفوق ما يصفه به خلالواصفون كنه عظمته، الذي هو كام 

  لهن ال حول  م   وأستعينه استعانة   ،أمحده محدا كام ينبغي لكرم وجهه وعز جالله

الذي ال يضل من أنعم به عليه، وأستغفره ملا أزلفت  ؛وال قوة إال به، وأستهديه هبداه

 ه وال ينجيه منه إال هو.بعبوديته ويعلم أنه ال يغفر ذنب   ر  ق  وأخرت استغفار من يُ 

بعثه ،  اهلل وحده ال رشيك له، وأن حممدا عبده ورسولهوأشهد أن ال إله إال

لوا من أحكامه، وكفروا باهلل، فافتعلوا  والناس صنفان: أحدمها: أهل كتاب بد 

 كذبا صاغوه بألسنتهم، فخلطوه بحق اهلل الذي أ نزل إليهم.

                                                 

 يف عبد مناف؛ فرسول اهلل  جيتمع مع رسول اهلل ( 1)

ملطـلــب بـن هاشـم بـن عبـد مناف، وقــال النبي هو: حممــد بـن عبـد اهلل بـن عبــد ا

 :«  ي  ب  ل  طَّ و املُ نُ ب  و   مٍ اش  و ه  نُ  ب  ام  نَّ إ  و   ء  يش 
(، 3502أخرجه البخاري ) .«د  اح 

 .(، وغريه من حديث جبري بن مطعم 3140(، )4229)



 
 

 جم يل ىل مل خل ُّٱلنبيه من كفرهم، فقال:  فذكر 

 ين  ىن من خن حن جن يم ىم مم  خم حم

آل ] َّ ٌّ ٰى ٰر  ٰذ يي ىي مي خي حي جي يه ىه مه جه

 .[عمران

 ٍّ ٌّ ٰى ٰر  ٰذ يي ىي مي خي ُّٱثم قال:  -

 ىب نب مب زب رب يئ ىئ نئ  مئزئ رئ ّٰ ِّ ُّ َّ
 .[البقرة] َّ رت  يب

  ري ٰى ين ىن نن من زن ُّٱ: وقال  -

 جب هئ مئ  خئحئ جئ يي ىيني مي زي

  مج حج مث هت مت ختحت  جت هبمب خب حب

 مص خص حص مس  خس حس جس مخ جخ مح جح

 حف جف مغ جغمع جع مظ حط  مضخض حض جض

 .[التوبة] َّ  خف

 مل خل حل  جل مك لك خك حك جك ُّٱ: وقال  -

 هن من خن حن جن مم خم  حم جم هل

 .[النساء] َّ  خن حن جن يم ىم مم خم حم جميل ىل مل خل  مه جه



 
 

ونصبوا بأيدهيم حجارة  وصنف كفروا باهلل، فابتدعوا ما مل يأذن به اهلل، -

خش رً بً و  ُصو  ا، ودعوها آهلة عبدوها، فإذا ها، ونبزوا أسامء افتعلوهاستحسنو اا، و 

فعبدوه: فأولئك  ونصبوا بأيدهيم غريه هاستحسنوا غري ما عبدوا منها ألقو

 العرب.

وسلكت طائفة من العجم سبيلهم يف هذا، ويف عبادة ما استحسنوا من  -

 حوت، ودابة، ونجم، ونار، وغريه.

ن عبد غريه من هذا الصنف،  افذكر اهلل لنبيه جوابً  - من جواب بعض م 

 جن مم خم حم جم هل مل خل ُّٱفحكى جل ثناؤه عنهم قوهلم: 

 .[فالزخر] َّ  خن حن

 خب حب جب هئ مئ خئ حئ جئ يي ُّٱعنهم:  وحكى  -

 .[نوح] َّهت مت خت حت جت  هب مب

 ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذيي ىي مي  خي  ُّٱ: وقال  -

 .[مريم] َّ رت يب ىب نب مب زب رب يئ ىئ نئ مئ زئ  رئ ّٰ

 ني مي زي ري ٰى ين ىن نن من  زن  ُّٱوقال:  -

 .]الشعراء[ َّ جب هئ مئ خئ حئ جئ يي  ىي

، وخيربهم ضاللتهم عاـال يف مجاعتهـوق - ه  م  ع 
ن ن  رهم م  نَّه عىلم، يذك   مة، وم 



 
 

ن آمن منهم:    زت رت يب ىب نب مب زب رب يئ ىئ ُّٱم 

 ىق يفىف يث  ىث نث مث زث رث يت ىت نت مت

 .[آل عمران] َّ مل  يك ىك مك لك اك يق

أهل  كفر يف تفرقهم،  قال: فكانوا قبل إنقاذه إياهم بمحمد  -

به اهلل. تعاىل عام  جيمعهم أعظم األمور: الكفُر باهلل، وابتداع ما مل يأذن ،واجتامعهم

 .هربُّ كل يشء وخالقُ  ،وبحمده ا. ال إله غريه، وسبحانها كبريً علو  يقولون 

ف  حاله حي   من - ص  من  ا بسخط ربه مزدادً  قائاًل ا عاماًل حيَّ منهم فكام و 

 معصيته.

ف  قول ه وعمل ه: صار إىل عذابه. - ص   ومن مات فكام و 

قَّ قضاء اهلل بإظهار دينه الذي اصطفى ،هأجل   فلام بلغ الكتاُب  - بعد  ف ح 

ت ح  أبواب سام ؛استعالء معصيته التي مل يرض يف -واته برمحته، كام مل يزل جيري ف 

 قضاؤه. -نزول قضائه يف القرون اخلالية  سابق علمه عند

 ىت نت مت زت رت يب ىب ُّٱيقول:  فإنه  -

 .[213البقرة: ] َّ رث  يت

ريُتُه املصطفى لوحيه، املنتخُب لرسالته املفضُل عىل مجيع خلقه،  - فكان خ 

ه يف  ،فتح  رمحته، وختم  نبوته، وأعمِّ ما أرسل به مرسل  قبلهب املرفوُع ذ كُرُه مع ذ كر 



 
 

 ، وأمجُعُهم لكل ُخُلٍق اُع يف األخرى، أفضُل خلقه نفًس األوىل، والشافُع املشفَّ 

ي ُه يف دينٍ 
ض  ه. اا حممدً ا ودارً  ودنيا. وخرُيهم نسبً ر  ه ورسول   عبد 

هُ  - لق  خ  ن ا و  ف  رَّ ع  ع   و 
، العامة  النَّفع  يف الدين والدنيا.ن  ُه اخلاصة   م 

 مت خت حت  جت هب مب خب حب جب ُّٱفقال:  -

 .[التوبة] َّ مح جح مج  حج مث هت

، وأمُّ القرى: مكة، [٧الشورى: ] َّ ام  يل ىل مل يك ُّٱوقال:  -

 وفيها قوُمه.

 .[الشعراء] َّ مت زت رت يب ُّٱوقال:  -

 .[الزخرف] َّ مخ جخ مح  جحمج حج مث هت ُّٱوقال:  -

يح ،بن عيينةقال الشافعي: أخربنا ا - عن جماهد يف قوله:  ،عن ابن أيب ن ج 

قال: يقال: ممن الرجل؟ فيقال: من  [44الزخرف: ] َّمج حج مث هتُّ

 العرب. فيقال: من أي العرب؟ فيقال: من قريش.

قال الشافعي: وما قال جماهد  من هذا بني   يف اآلية مستغنى فيه بالتنزيل  -

 عن التفسري.

ت ه  - ه وعشري  ارة، وعمَّ اخللق  هبا فخص جل ثناؤه قوم  األقربني يف النِّذ 

 فقال: ؛هـه بالنِّذارة إذ بعثـص قومـم خـاهلل، ث ول  ـرس ر  ـذ ك الُقرآنع بـم، ورفـدهـبع



 
 

 .[الشعراء] َّ مت زت رت يبُّ

عن ابن أيب نجيح،  ،تعاىل: أخربنا ابن عيينة قال اإلمام الشافعي  -

ر إال ُذكرت  معي: قال: ال [الرشح] َّ مم خم حم جم ُّٱعن جماهد يف قوله:  ك   ُأذي

 .)1(أشهد أن ال إله إال اهلل، وأشهد أن حممدا رسول اهلل

ه عند اإليامن باهلل واألذان، وحيتمل ذكره عند تالوة  يعني واهلل أعلم: ذكر 

 .)2(الكتاب، وعند العمل بالطاعة والوقوف عن املعصية

لغافلون، وصىل فصىل اهلل عىل نبينا كلام ذكره الذاكرون، وغفل عن ذكره ا -

ن خلقه، م    عىل أحدٍ ىلَّ وأزكى ما ص   ،وأكثر ،عليه يف األولني واآلخرين أفضل

وزكانا وإياكم بالصالة عليه أفضل ما زكى أحدا من أمته بصالته عليه، والسالم 

 عن من أرسل إليه، اًل س  ري ما جزى مُ  عليه ورمحة اهلل وبركاته، وجزاه اهلل عنا أفضل  

ن اهللكة، وجعلنا يف خري أمة أخرجت للناس، دائنني بدينه الذي فإنه أنقذنا به م

ظهرت  ن خلقه، فلم ُُتس  بنا نعمة  ومن أنعم عليه م  ارتىض، واصطفى به مالئكته 

ويف واحد  ،أو ُدفع هبا عنا مكروه فيهام ،ا يف دين ودنياا هبا حظ  ن  لي ت، ن  ن  ط  وال ب  

إىل خريها، واهلادي إىل رشدها،  لقائدُ ها، امنهام: إال وحممد صىل اهلل عليه سببُ 

                                                 

 تعاىل، وأخرجه عبد الرزاق يف إسناده صحيح إىل التابعي اجلليل جماهد بن جرب  (1)

 ( وغريمها.494 /24) «تفسريه»(، وابن جرير الطربي يف 380 /2) «تفسريه«

 . ، وسنته، وهنجهبذكر أمره وهنيه (2)



 
 

لألسباب التي تورد  هُ بِّ ن  وء يف خالف الرشد، املُ  عن اهللكة وموارد الس  الذائدُ 

اهللكة، القائم بالنصيحة يف اإلرشاد واإلنذار فيها، فصىل اهلل عىل حممد وعىل آل 

 حممد، كام صىل عىل إبراهيم وآل إبراهيم إنه محيد جميد.

 يل ىل مل يك ىك مك لك اك يق ىق ُّٱتابه فقال: وأنزل عليه ك

فنقلهم من الكفر والعمى إىل ، [فصلت] َّ ٰى ين ىن نن من زنرن  مم ام

ن  الضياء واهلدى : م  لَّ : ملا هو أعلم  ا، وبنيَّ فيه ما أ ح  م  رَّ بالتوسعة عىل خلقه، وما ح 

ُهم بقو بَّد  ع  ل، به من حظهم يف الكفِّ عنه يف اآلخرة واألوىل. وابتىل طاعتهم بأن ت 

وها، وأثاهبم عىل طاعته من اخللود يف جنته،  ،وعمل وإمساك عن حمارم  مح  امُهُ

ت به نعمته جل ثناؤه. ُظم   والنجاة من نقمته: ما ع 

ُهم ما أ وجب أله - ظ ُهم باألخبار عمن كان قبله، هـل طاعتـوأ عل م  ع  و  م، و 

، فاستمتعوا اآثارً  ا، وأمحد  ا، وأطول  أعامرً  وأوالدً ممن كان أكثر  منهم أموااًل -

بخالقهم يف حياة دنياهم، فأذاقهم عند نزول قضائه مناياهم دون آماله، ونزلت 

يَّة التبيان، نُ ليعتربوا يف أُ  -هبم عقوبته عند انقضاء آجاهلم
ل  ف األوان، ويتفهموا ب ج 

ين الغفلة، ويعملوا قبل انقطاع املدة حني ال  ُيعت ب مذنب، وال ويتنبهوا قبل ر 

 من خن حن  جن يم ىم مم خم حم جم يل ىل مل ُّٱفدية، وتؤخذ 

 .[30آل عمران: ] َّيه ىه مه جه ين ىن

ل مه من علمه، وجهله  -جل ثناؤه-فكل ما أ نزل يف كتابه  - رمحة وحجة، ع 

 من جهله، ال يعلم من جهله، وال جيهل من علمه.



 
 

ر درجاهتم يف العلم به. -  والناس يف العلم طبقات، موقُعهم من العلم بقدي

هم يف االستكثار من علمه، والصرُب قَّ عىل طلفحُ  - بة العلم بلوُغ غاية جهد 

ب ه، وإخال ل  ، اا واستنباطً ص النية هلل يف استدراك علمه نص  عىل كل عارض دون ط 

ك خري  إال بعونهوالرغبة إىل اهلل يف العون عليه فإن من أدرك علم ؛ ، فإنه ال ُيدر 

اهلل للقول والعمل بام عل م منه: فاز ، ووفقه ا واستدالاًل أحكام اهلل يف كتابه نص  

رت يف قلبه احلكمة، واستوجب  ي ب، ون وَّ بالفضيلة يف دينه ودنياه، وانتفت عنه الرِّ

 يف الدين موضع اإلمامة.

ها علينا مع تقصرينا يف  - فنسأل اهلل  املبتدئ  لنا بنعمه قبل استحقاقها، املديم 

ن ا يف خري اإلتيان إىل ما أوجب به من شكره هبا، اجلاع   أمة أخرجت للناس: أن ل 

يؤدي به عنا حقه، ويوجب لنا   وعماًل  يف كتابه، ثم سنة نبيه، وقواًل يرزقنا فهاًم 

 نافلة مزيدة.

 

 

 

 

 

 



 
 

 []كتاب اهلل 

قال الشافعي: فليست تنزل بأحد من أهل دين اهلل نازلة إال ويف كتاب اهلل  -

 الدليُل عىل سبيل اهلدى فيها.

  يي ىي مي خي حي جي يه ُّٱ: قال اهلل  -

وقال: ، [إبراهيم] َّ  ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ

 َّ ٍّ  ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي ىي مي خي  حي جيُّٱ

 مئ  زئ رئ ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ُّٱوقال: ، [النحل]

 مم خمحم جم يل ىل مل خل ُّٱوقال: ، [النحل] َّ يئ ىئ نئ
  ميخي حي جي يه ىه مه جه ين ىن من خن  حن جن يم ىم

 .[الشورى] َّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي ىي

 جمتمعة  األصول، متشعبة  الفروع:قال الشافعي: والبيان اسم جامع ملعاين  -

فأقلُّ ما يف تلك املعاين املجتمعة املتشعبة: أهنا بيان  ملن خوطب هبا ممن نزل 

، بلسانه، متقاربة االستواء عنده، وإن كان بعضها أشدَّ تأكيد  بياٍن من بعض الُقرآن

 وخمتلفة  عند من جيهل لسان العرب.

ع ما أبان اهلل خل - ام 
هم به، مل   قال الشافعي: فج  بَّد  ع  ا مىض من لقه يف كتابه، مما ت 

 :من وجوه- جل ثناؤه-كمه ُح 



 
 

ا ، يف أن عليهم صالًة وزكاًة وحج  مثُل مُجل فرائضه ؛اما أبانه خللقه نص   :فمنها

م الفواحش ،اوصومً  واخلمر، وأكل  ما ظهر منها، وما بطن، ونصِّ الزنا ؛وأنه حرَّ

ُض امليتة والدم، وحلم اخلنزير،  الوضوء، مع غري ذلك مما بني  وبنيَّ هلم كيف ف ري

 .انص  

ما أ حكم فرضه بكتابه، وبنيَّ كيف هو عىل لسان نبيه؟ مثل عدد الصالة، : ومنه

 والزكاة، ووقتها، وغري ذلك من فرائضه التي أنزل من كتابه.

نَّ رسول اهلل  ومنه: ، وقد فرض مما ليس هلل فيه نصُّ حكمٍ  ما س 

ن قبل عن تابه طاعة رسوله اهلل يف ك ، واالنتهاء إىل حكمه، فم 

ب ل. ض  اهلل ق  ري  رسول اهلل فب ف 

ما فرض اهلل عىل خلقه االجتهاد  يف طلبه، وابتىل طاعتهم يف االجتهاد،  ومنه:

 ين ُّٱ: فإنه يقول ؛ ىل طاعتهم يف غريه مما فرض عليهمكام ابت

وقال: ، [حممد] َّ مي خي حي جي يه ىه  مه جه

، [154آل عمران] َّىن نن من زن رن مم ام يل ىلُّ

 خف حف  جف مغ جغ مع جع مظ  حط مض ُّٱوقال: 

 .[األعراف] َّ حق مف

ههم بالقبلة إىل املسجد احلرام، وقال لنبيه:  -  نن من ُّٱقال الشافعي: فوجَّ

  مئ خئ حئ جئ ييىي ني مي  زيري ٰى ين ىن



 
 

 يكُّٱوقال: ، [144البقرة: ] َّحت جت هب مب خب حب جبهئ

 ٰى ين ىن نن منزن رن مم  ام يل ىل مل

 .[150ة: البقر] َّ جئ يي ىي ني مي زي  ري

هلَّم جل ثناؤه إذا غابوا عن عني املسجد احلرام عىل صواب االجتهاد،  - ف د 

ب فيهم، املميزة  بني األشياء، وأضدادها،  كَّ ض عليهم منه، بالعقول التي ر  مما فر 

ب هلم دون عني املسجد ؛ احلرام الذي أمرهم بالتوجه شطره والعالمات التي ن ص 

 َّيب ىب نب مب زب  رب يئ ىئ نئ مئ زئ ُّٱفقال: 

 .[النحل] َّ مه  جه ين ىن منخنُّٱ، وقال: [9٧األنعام: ]

معروفة األسامء، وإن  ، فيها أرواحا وهنارً  ولياًل فكانت العالمات جبااًل  -

وشمس  وقمر، ونجوم معروفُة املطالع واملغارب، واملواضع   ،كانت خمتلفة امل هابِّ 

 من الفلك.

ا دهلم عليه مما بالتوجه شطر املسجد احلرام، مم ففرض عليهم االجتهاد   -

ه جلَّ ثناؤه. ومل جيعل هلم إذا  ُت، فكانوا ما كانوا جمتهدين غري  ُمزاي لني أمر  في وص 

 .غاب عنهم عني املسجد احلرام أن ُيصلُّوا حيث شاؤوا

 نن من زن رن ُّٱفقال:  ؛وكذلك أخربهم عن قضائه -

دى: الذي ال ُيؤمر وال ُينهى.، [3٦القيامة: ] َّىنين  والسُّ



 
 

أنه ليس ألحد دون رسول اهلل أن يقول إال باالستدالل بام  وهذا يدل عىل -

دل، ويف جزاء الصيد، وال يقول بام استحسن، فإن القول  ُت في ص  و   يف هذا، ويف الع 

ثه ال عىل مثاٍل سبق  .بام استحسن يشء  حُيد 

ي عدل، والعدل: أن يعمل بطاعة اهلل، فكان هلم  - فأمرهم أن ُيشهدوا ذو 

 عدل والذي خيالفه.السبيُل إىل علم ال

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 []سنة رسول اهلل 

اهلل مما ليس فيه كتاب، وفيام كتبنا يف  قال الشافعي: كل ما سنَّ رسوُل  -

لُّم الكتاب واحلكمة: دليل  عىل  نَّ اهلل به عىل العباد من ت ع  كر  ما م 
كتابنا هذا، من ذ 

 أن احلكمة سنة رسول اهلل.

 عىل خلقه من طاعة رسوله، وبنيَّ من موضعه مع ما ذكرنا مما افرتض اهلل -

يف كتاب  الذي وضعه اهلل به من دينه: الدليُل عىل أن البيان يف الفرائض املنصوصة

 :اهلل من أحد هذه الوجوه

 .ما أتى الكتاب عىل غاية البيان فيه، فلم حيتج مع التنزيل فيه إىل غريه منها:

وافرتض طاعة رسوله، فبني رسول اهلل  ما أتى عىل غاية البيان يف فرضه ومنها:

جي  ُب؟ ثُبُت و  ي  ُضُه؟ ومتى يزول بعضه و  ُضُه؟ وعىل من فري  عن اهلل كيف فري

؛ كتاب اهللوكل يشء منها بيان  يف ، ما بينه عن سنة نبيه بال نص كتاب ومنها:

ب ل  عن اهلل فرائض   ض اهلل  ه يف كتابهفكل من ق  ب ل  عن رسول اهلل سننه بفري طاعة  ق 

ب لرسوله عىل خلقه، وأن ينتهوا إىل ب ل  عن رسول اهلل فمن اهلل ق  مل  ا  ؛ حكمه، ومن ق 

 افرتض اهلل من طاعته.

فيجمع القبول ملا يف كتاب اهلل، ولسنة رسول اهلل: القبول  لكل واحد منهام  -

عن اهلل، وإن تفرقت فروع األسباب التي ُقب ل هبا عنهام، كام أحل وحرم، وفرض 



 
 

 َّ مق حق مف خف حف جف مغ ُّٱ :دَّ بأسباب متفرقة، كام شاء جل ثناؤهوح

 .[األنبياء]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 وأنه نزل بلسان العرب[ ]مجاع علم كتاب اهلل تعاىل

كتاب اهلل إنام نزل بلسان  ومن مجاع علم كتاب اهلل: العلُم بأن مجيع -

ض  يف تنهملعرفُة بناسخ كتاب اهلل، ومنسوخوا، العرب ، ، والفري زيله، واألدب 

واملعرفُة باملوضع الذي وضع اهلل به نبيه من اإلبانة عنه، فيام ، واإلرشاد ، واإلباحة  

 ؟ن أرادوما أراد بجميع فرائضه؟ وم   ،أحكم فرضه يف كتابه، وبينه عىل لسان نبيه

أم بعضهم دون بعض؟ وما افرتض عىل الناس من طاعته، واالنتهاء  ،أكلَّ خلقه

ب فيها من األمثال الدوالِّ عىل طاعته املبيِّنة الجتناب معرفُة ما ض  ثم ، أمرهإىل 

 معصيته، وترُك الغفلة عن احلظ، واالزدياُد من نوافل الفضل.

وقد تكلم يف ،  أن ال يقولوا إال من حيث علموافالواجُب عىل العاملني -

ن لو أمسك عن بعض ما تكلم فيه منه لكان اإلمساُك أوىل به، و قرب  من أالعلم م 

 .السالمة له إن شاء اهلل

 .اوأعجمي   اعربي   الُقرآنفقال منهم قائل: إن يف  -

 .ن كتاب اهلل يشء إال بلسان العربيدل عىل أني ليس م الُقرآنو -

، وال نعلمه حييط اا، وأكثرها ألفاظً ولسان العرب: أوسع األلسنة مذهبً  -

ىل عامتها، حتى ال يكون ع بجميع علمه إنسان غرُي نبي، ولكنه ال يذهب منه يشء

 فيها من يعرفه. اموجودً 



 
 

ع مج سنة عند أهل الفقه، ال نعلم رجاًل والعلُم به عند العرب كالعلم بال -

فإذا مُجع علم عامة أهل العلم هبا أتى عىل ، السنن فلم يذهب منها عليه يشء  

ق علم كل واحد منهم  ذهبما كان  ذهب عليه اليشء منها، ثم ؛السنن، وإذا ُفر 

 عند غريه. اعليه منها موجودً 

منهم اجلامع ألكثره، وإن ذهب عليه بعضه،  ؛وهم يف العلم طبقات -

 ومنهم اجلامع ألقلَّ مما مجع غريه.

ها: دلياًل وليس قليُل ما ذهب من  - عىل أن ُيطلب  السنن عىل من مجع أكثر 

ى نظرائه ما ذهب عليه حت دعلمه عند غري طبقته من أهل العلم، بل ُيطلب عن

د مجلة العلامء بجمعها،  -بأيب هو وأمي-يع سنن رسول اهلل يؤتى عىل مج فيتفرَّ

وا منها. ع   وهم درجات فيام و 

ال يذهب منه يشء عليها،  ،وهكذا لسان العرب عند خاصتها وعامتها -

كها فيه إال من اتبعها  ب له عنها، وال ي رش  وال ُيطلب عند غريها، وال يعلمه إال من ق 

وإنام صار غريهم من غري أهله ، ومن قبله منها فهو من أهل لساهناها، يف تعلمه من

لم أكثر اللسان يف أكثر العرب أعمُّ من ، رتكه، فإذا صار إليه صار من أهلهب
وع 

 علم أكثر السنن يف العلامء.

: أن يوافق  لساُن ابه موضوعً  ، أو ُنط ق ننكر إذ كان اللفُظ ق يل تعلاًم وال -

ُق تَّ ي  من لسان العرب، كام  قلياًل  ، أو بعُضهاالعجم القليل من ألسنة العجم  ف 



 
 

املتباينة يف أكثر كالمها، مع تنائي ديارها، واختالف لساهنا، وُبعد األوارص بينها 

 ه منها.لسان   بعض   وبني من وافقتي 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 ]احلجة على أن القرآن حمض بلسان العرب[

سان العرب، ال خيل ُطه فيه كتاب اهلل حمض بلفإن قال قائل: ما احلجة يف أن  -

 غريه؟

 زن رن مم ام  يل ىل ُّٱقال اهلل:  ؛فاحلجة فيه كتاُب اهلل -

لون إىل قومهم فإن قال قائل: فإن الرسل قبل حممد كانوا يرس  ، [4إبراهيم: ] َّ من

ُبعث إىل الناس كافة، فقد حيتمل أن يكون ُبعث بلسان قومه  اخاصة، وإن حممدً 

عىل الناس كافة أن يتعلموا لسانه، وما أطاقوا منه، وحيتمل أن  خاصة، ويكون  

يكون ُبعث بألسنتهم: فهل من دليل عىل أنه بعث بلسان قومه خاصة دون ألسنة 

 العجم؟

 بد أن يكون  بام ال يفهمه بعضهم عن بعض، فال كانت األلسنة خمتلفةً  ذافإ -

 ب ع عىل التاب ع.يف اللسان املتَّ  ا لبعض، وأن يكون الفضُل عً ب  هم ت  بعُض 

ن لسا - واهلل -وال جيوز  ،ُنُه لساُن النبيوأوىل الناس بالفضل يف اللسان م 

ألهل لساٍن غري  لسانه يف حرف واحد، بل كلُّ  اه أتباعً لسان   أن يكون أهُل  -أعلم

ب ع للسانه، وكلُّ أهل    ه فعليهم اتباع دينه.قبل   دينٍ  لسان ت 

 كتابه: وقد بني اهلل ذلك يف غري آية من -

 ىن نن من زن  رن مم ام يل ىل مل يك ىك ُّٱقال اهلل:  -

 .[الشعراء] َّ يي ىي  ني مي زي ري ٰى ين



 
 

 .[3٧الرعد: ] َّىث نث مث زثُّوقال:  -

 َّ ام  يل ىل مل يك ىك مك لك اك يق ُّٱوقال:  -

 .[٧الشورى: ]

  مث زث رث يت ىت نت مت زت رت ُّٱوقال:  -

 .[الزخرف] َّ يث ىث نث

 .[الزمر] َّ مظ حط مض خض حض جض  مص خص ُّٱوقال:  -

ثم أكد ذلك  بأن كتابه عريب يف كل آية ذكرناها، قال الشافعي: فأقام حجته -

فقال ، ري لسان العرب يف آيتني من كتابهكلَّ لسان غ -جل ثناؤه-بأن نفى عنه 

 :يم  ىم ممخم حم جم يل ىل مل خل ُّٱ 

 .[النحل] َّ مه جه  ين ىن من خن حن جن

  جس مخجخ مح جح مج حج مث هت متُّٱوقال:  -

 .[44فصلت: ] َّحس

نا ب - ن ا نعمه بام خصَّ ف   جب ُّٱه من مكانه، فقال: قال الشافعي: وعرَّ

 مث هت مت خت حت  جت هب مب خب حب
 .[التوبة] َّ مح جح مج  حج



 
 

 مي خي حي  جي يه ىه مه جه ين ىن من ُّٱوقال:  -

 .[اجلمعة] َّ ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ  ٰى ٰر ٰذ يي ىي

ف اهلُل نبيَّه من إنيعامه، أني قال:  -  َّمج حج مث هت ُّٱوكان مما عرَّ

ه بالذكر معه بكتابه ،[44الزخرف: ] صَّ قوم   رت يب ُّٱوقال: ، فخ 

 .[الشعراء] َّ مت زت

، وأمُّ القرى: مكة، [٧الشورى: ] َّام  يل ىل مل يكُّوقال:  -

رين عامة، وهي بلده وبلد قومه، فجعلهم يف كتابه خاصة، وأدخلهم م ع املنذ 

 قومه منهم خاصة. لسان :روا بلساهنم العريبوقىض أن ُينيذ  

د به  - ه  فعىل كل مسلم أن يتعلم من لسان العرب ما بلغه جهده، حتى ي شي

عبده ورسوله، ويتلو  به كتاب  اهلل، وينطق بالذكر فيام  ااهلل، وأنَّ حممدً ال إله إال أني 

ض عليه من التكبري، وُأمر به من التسبيح، والتشهد، وغري  ذلك.  افرُت 

ت م به ُنبوتهالذي جعله  وما ازداد من العلم باللسان - ني خ  ل   اهلل لسان  م  وأنيز 

لَّمُ له. كام ابه آخر كتبه: كان خريً  ت ع  ، وما   عليه ي  الصالة والذكر فيها، ويأيت البيت 

ر بإتيانه، ويت ه له. ويكون تب عً ُأم  ا ُوجِّ
ض عليه، وُندب إليه، ال فيام افرُت   اوجه مل 

 .امتبوعً 

 ؛-نزل بلسان العرب دون غريه الُقرآنمن أن - وإنام بدأت بام وصفُت  -

ليم الكتاب ألنه ال يعلم م   ة لسان العر أحدن إيضاح مُج ل ع  ع  ل س  ب، وكثرة  جه 



 
 

اع  معانيه ب ه ن ع  وم   ،وتفرق ها وجوهه، ومج  تي عنه الشُّ التي دخل تي عىل من ل مه انتف 

ا ل لساهن  نيبيه العامة عىل أن ؛ جه  نزل بلسان العرب خاصة: نصيحًة  الُقرآنفكان ت 

راُك نافلة خ ، ال ينبغي تركه، وإدي ٍ ال ي  للمسلمني. والنصيحة هلم فرض  ُعها إالَّ ريي  د 

ك موضع حظِّه ه، وتر  ه  نفس 
ن سف  يمع مع النصيحة هلم قياًما بإيضاح  .م  وكان جي 

. وكان القيام باحلق، ونصيحُة املسلمني من طاعة  وطاعُة اهلل جامعة  ،اهللحقٍّ

ري.  للخ 

رير بن عبد اهلل يقول:  ،أخربنا ُسفيان - ال قة، قال: سمعُت ج 
ياد بن ع  عن ز 

اي   ل ٍم.ب  ُكلِّ ُمسي
ح  ل  ىل  النُّصي ُت النَّب يَّ ع   (1)عي

ييل بن أعن  ،أخربنا ابن عيينة - عن ُت  يم  ،يب صالح، عن عطاء بن يزيدُسه 

ي، أنَّ النَّبيَّ قال: 
ار  ُة، إ  إ  »الدَّ يح 

ين  النَّص  ُة، إ  نَّ الدِّ يح 
ين  النَّص  ين  نَّ الدِّ نَّ الدِّ

ُة: هلل يح 
ت االنَّص 

ل ك  ة  املُ ، و  مَّ
أل  ئ  ، و 

ن ب يِّه 
ل  ، و 

مي ب ه  ه 
ت  امَّ ع  ، و  ني 

ل م   (2).«سي

                                                 

 -وهو ابن عيينة–(، وغريمها من طريق سفيان 5٦(، ومسلم )2٧14أخرجه البخاري )( 1)

 .عن زياد بن عالقة، عن جرير بن عبد اهلل البجيل 

 .ن طرق متعددة عن جرير وقد أخرجه الشيخان وغريمها م -

(، وغريهم من 4198(، )419٧(، والنسائي )4944(، وأبو داود )55أخرجه مسلم )( 2)

، وليس يف لفظ طريق سهيل بن أيب صالح، عن عطاء بن يزيد، عن ُتيم الداري 

ةُ »مسلم والنسائي تكرار  يح 
ين  النَّص   .«إ نَّ الدِّ

 «التاريخ الكبري»وال يصح، وانظر:  ،طريق ُتيم  غري وقد روي هذا املتن من •

 (.٦1 /2) «تغليق التعليق»(، و1٦٧ /1) «فتح الباري»(، و4٦1: 459 /٦للبخاري )



 
 

ن  : فإنام خاطب اهلل بكتابه العرب  قال الشافعي - ف م  ر  بلساهنا، عىل ما ت عي

ب  باليشء 
ه أني خياط  ت  طير 

معانيها، وكان مما تعرف من معانيها: اتساُع لساهنا، وأنَّ ف 

ًرا، ُيراد به  ا، ظاه  تغنى منه عام  ه. وعام  العام، الظاهر، وُيسي ر 
ل هذا منه عن آخ  ا بأوَّ

ت دلُّ عىل هذا اظاهرً  ، فُيسي ُخُله اخلاصُّ دي ب  به فيه؛  يراد به العام، وي 
بب عيض ما خوط 

ُف  اا، ُيراد به اخلاص. وظاهرً ا ظاهرً وعام   ر  ياقه أنَّه ُيراد به غرُي ظاهره ُيعي
 ،يف س 

ليُمه  ر  يف أول افكلُّ هذا موجود ع  ، أو آخ  ط ه  س   .ه  لكالم، أوي و 

ئ اليشء  من كالمها ُيب   - بيت د  ُل لفظها فيه عن آخرهنيُ وت  وتبتدئ اليشء  ، أوَّ

ل ه   ها منه عن أوَّ
ُفه باملعنى، دون اإليضاح باللفظ، ، يبني آخر لفظ  رِّ وتكلَُّم باليشء ُتع 

ف  النفراد أهل علمها به،  ؛ها، ثم يكون هذا عندها من أعىل كالماإلشارةُ كام تعرِّ

التها ه  ي اليشء  الواحد باألسامء الكثرية، وُتسمي ، دون أهل ج  باالسم وتسمِّ

 الواحد املعاين  الكثرية.

ُت اجتامع   -  ها يف معرفة أهل العلم منها بهوكانت هذه الوجوه التي وصفي

رً -وإن اختلفت أسباب معرفتها- فًة واضحة عندها، ومست نك  ر  عي غريها،  ا عند: م 

ل هذا من لساهنا، وبلساهنا نزل الكتاُب، وجاءت السنة، فتكلَّف القول  يف  ه  ممن ج 

ه. ُل بعض  يه  ها تكلُّف  ما جي   علم 

ل، وما مل ُتثيب تي  - لَّف  ما جه  إني -ه معرفته: كانت موافقته للصواب ومن تك 

ئ   -وافقه من حيث ال يعرفه ط  يُمودة، واهلل أعلم؛ وكان ب خ  عذوٍر، وإذا غري  حم  ه غري  م 

 ما نطق فيام ال حييط علمه بالفرق بنيي اخلطأ والصواب فيه.



 
 

 [ نبيِه سنِة اهلل يف كتابه اتباَع فرِض ]بياُن

ه وكتابه، املوضع  الذي ه من دينه وفري الشافعي: وضع اهلل رسول   قال -
ض 

اًم لدينه -جل ثناؤه-أبان  ل  م ؛أنه جعله ع  من معصيته،  بام افرتض من طاعته، وحرَّ

ن  ر  : فقال ؛ من اإليامن برسوله مع اإليامن بهوأبان من فضيلته، بام ق 

  رب يئ ىئ نئمئ زئ رئ ِّّٰ ُّ َّ ٌٍّّ  ٰى ٰرُّٱ

 .[1٧1النساء: ] َّزت رت يب ىب نب مبزب

 جن يم  ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل ُّٱوقال:  -

 .[٦2النور: ] َّين ىن من خن حن

ب ع  فجعل كامل ابتداء اإليامن، الذي ما سواه  - فلو ، اهلل ورسولهله: اإليامن  ب ت 

ا، حتى يؤمن يقع عليه اسم كامل اإليامن أبدً  آمن عبد به، ومل يؤمن برسوله: مل

نَّ رسوُل اهلل يف كل من امتحنه لإليامن.، برسوله معه  وهكذا س 

ر بن  ،عن عطاء بن يسار ،عن هالل بن أسامة ،أخربنا مالك - عن ُعم 

م ييُت رسول  اهللقال:  ،احل ك  ٍة، أت  ي  ار  ُسول  اهلل ب ج  ُقليُت: يا  ر  ت قُ  !ف  أ عي ، أ ف  ب ة  ق  َّ ر  يل  ا؟ ع  ه 

ُسوُل اهلل ال  هل  ا ر  ق  :  «أ يين  اهللُ؟»: ف  ال  ق  . ف 
 
ء ام   السَّ

: يف  ال تي ق  ني أ ن ا؟»ف  م  : أ نيت   «و  ال تي ق 

ُسوُل اهلل : ر  ال  ا». ق  ه  قي
ت  أ عي  (1).«ف 
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ة العامري، عن عطاء وغريهم كثريون، من طرق متعددة عن هالل بن عيل بن أسام

 ، يف آخر قصة مشهورة.ابن يسار، عن معاوية بن احلكم السلمي 

تعاىل يف  ( 449قال أبو عثامن إسامعيل بن عبد الرمحن الصابوين )املتوىف:  •

 (:48، 4٧)ص/  «عقيدة السلف وأصحاب احلديث»

يف مسألة  احتج يف كتابه املبسوط إدريس الشافعي وإمامنا أبو عبد اهلل حممد بن »

إعتاق الرقبة املؤمنة يف الكفارة، وأن غري املؤمنة ال يصح التكفري هبا بخرب معاوية بن احلكم، 

عن إعتاقه  ة، وسأل رسول اهلل وأنه أراد أن يعتق اجلارية السوداء لكفار

 «ا؟ن  أ   ني م  »هلا:  ، فقال إياها، فامتحنها رسول اهلل 

، فقــال -عني: أنــك رســول اهلل الـذي يف السمــاءت–فأشــارت إليــه وإىل السمــاء 

 :«عي أ 
 ؤي ا مُ هنَّ  إ  ا؛ ف  ه  قي ت 

بإسالمها  فحكم رسول اهلل . «ة  ن  م 

وإيامهنا ملا أقرت بأن رهبا يف السامء، وعرفت رهبا بصفة العلو والفوقية، وإنام احتج الشافعي 

الرقبة الكافرة يف الكفارة هبذا اخلرب؛  عىل املخالفني يف قوهلم بجواز إعتاق -رمحة اهلل عليه–

العتقاده أن اهلل سبحانه فوق خلقه، وفوق سبع سامواته، عىل عرشه؛ كام هو معتقد املسلمني 

ال يروي خربا صحيحا ثم ال يقول  من أهل السنة واجلامعة سلفهم وخلفهم؛ إذ كان 

 به.

و الوليد حسان بن حممد قال: أنبأنا اإلمام أب وقد أخربنا احلاكم أبو عبد اهلل  •

الفقيه، قال: حدثنا إبراهيم بن حممود، قال: سمعت الربيع بن سليامن يقول: سمعت 

خالفه  يقول: إذا رأيتموين أقول قواًل، وقد صح عن النبي  الشافعي 

 .«فاعلموا أن عقيل قد ذهب



 
 

                                                                                                                            

ثت عن الزعفراين أن  قال احلاكم  • سمعت أبا الوليد غري مرة يقول: ُحدِّ

ٍة »روى يوما حديثا فقال السائل: يا أبا عبد اهلل! تقول به؟ قال:  شافعي ال تراين يف ب يع 

أو كنيسة؟! ترى عيل  زيَّ الكفار؟! هو ذا تراين يف مسجد املسلمني، عىل زي املسلمني، 

 ثم ال أقول به؟!! مستقبل قبلتهم، أروي حديثا عن النبي 

أهنم إذا سمعوا خربا يف صفات الرب ردوه  والفرق بني أهل السنة وبني أهل البدعة •

أصال، ومل يقبلوه أو يسلموا للظاهر، ثم تأولوه بتأويل يقصدون به رفع اخلرب من أصله، 

فعىل  وإعامل حيل عقوهلم وآرائهم فيه ويعلمون حقا يقينا أن ما قاله رسول اهلل 

وصدقا ووحيا، قال  من غريه، ومل يقل فيه إال حقا ما قاله؛ إذ هو كان أعرف بالرب 

 انتهى.. «[4 – 3النجم: ] َّ جي يه ىه مه جه ين ىن من خن  حن جن ُّٱ: اهلل 

( تلميذ احلافظ ٧24احلافظ عالء الدين ابن العطار الشافعي )املتوىف سنة  وقد نقل •

: 184)ص/  «االعتقاد اخلالص من الشك واالنتقاد»يف كتابه  -رمحهام اهلل تعاىل–النووي 

 ثم قال: «ثم ال يقول به»: ( ما تقدم إىل قوله18٦

. «واعلم أن الظرفية ليست مرادة يف هذا احلديث بإمجاع العلامء، وإنام معناها العلو بإمجاع»

 انتهى.

 «جمموع الفتاوى»كام يف -رمحه اهلل تعاىل -وهذا كام قال شيخ اإلسالم ابن تيمية  •

(5/ 106:) 

إن نقله عن –به وحتويه فهو كاذب  من توهم أن كون اهلل يف السامء يعنى أن السامء حتيط»

، وما سمعنا أحدا يفهم هذا من اللفظ، وال رأينا أحدا نقله -إن اعتقده يف ربه–، ضال -غريه

عن واحد، ولو سئل سائر املسلمني هل يفهمون من قول اهلل ورسوله: إن اهلل يف السامء. أن 

 ه مل خيطر ببالنا.السامء حتويه؟ لبادر كل أحد منهم إىل أن يقول: هذا يشء لعل



 
 

رواه غرُي مالك، وأظن  معاوية بن احلكم، وكذلك قال الشافعي: وهو -

ه. امالكً  ظ اسم  مل حييف 
(1) 

فقال يف ؛ عىل الناس اتباع وحيه وسنن رسولهففرض اهلل  قال الشافعي:  -

 مب زب رب يئ ىئ  نئ مئ زئ رئ ُّٱكتابه: 

وقال ، [البقرة] َّ يت ىت نت مت زت رتيب  ىب نب

                                                                                                                            

اهلل يف السامء(، )وهو عىل العرش( واحد؛ إذ السامء إنام بل عند الناس )أن »ثم قال:  •

 /5) «جمموع الفتاوى»وانظر: . «يراد بـه العلـو، فاملعنى أن اهلل تعـاىل يف العلـو ال يف السفـل

106.) 

بعد أن  «العظيم العلو للعيل»وقال احلافظ أبو عبد اهلل الذهبي الشافعي يف كتاب  •

 أسند هذا احلديث:

 هذا حديث صحيح، وهكذا رأينا كل من يسأل يبادر بفطرته، ويقول: يف السامء.»

 ففي اخلرب مسألتان:

 إحدامها: رشعيُة قوِل املسلم: أين اهلل؟

 وثانيهام: قول املسؤول: )يف السامء(.

 «خمترص العلو» ، وانظر:«فمن أنكر هاتني املسألتني فإنام ينكر عىل املصطفى 

 (.8: 5)ص/ 

اسم الرجل معاوية بن احلكم كذلك روى »(: 404 /5) «األم»قال اإلمام الشافعي يف ( 1)

 .«الزهري، وحييى بن أيب كثري

 (، وغريمها.283، 282 /٦) «االستذكار»، و(164: 161 /8) «التمهيد»وانظر:  •



 
 

 جس مخ جخ مح  جح مج حج مث هت ُّٱجل ثناؤه: 

، [البقرة] َّ خض حض جض مص خص حص مس  خس حس

 مغ  جغ مع جع مظ حط مض خض حض جض مص خص ُّٱوقال: 

 لك خك حك جك مق  حق مف خف حف جف

 مه جه ين ىن من ُّٱوقال جل ثناؤه: ، [آل عمران] َّ  خل حل جل مك

 ٌّ  ٰى ٰر ٰذ يي ىي مي خي حي  جي يه ىه

 ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ  ٌّ  ُّٱوقال: ، [اجلمعة] َّ ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ

 جك مق حقُّٱوقال: ، [231البقرة: ] َّيئ ىئ  نئ مئ زئ رئ

 خم حم جم هل ملخل حل جل مك  لك خك حك
  يل ىل مل يك ىك مك ُّٱوقال: ، [النساء] َّ  جن مم

 .[األحزاب] َّ  ري ٰى ين ىن نن من زنرن مم ام

ىض من الُقرآنفذكر اهلل الكتاب، وهو  - ني أري ة، فسمعُت م  م  كي
، وذكر احل 

 يقول: احلكمة سنة رسول اهلل. الُقرآنأهل العلم ب

تيه احلكمة، وذكر  اهلل  الُقرآنألن ؛ وهذا يشبه ما قال، واهلل أعلم - ب ع  ُذكر وُأتي

ليقه  ُزي بتعليممنَّه عىل خ  أن يقال احلكمة  -واهلل أعلم-هم الكتاب واحلكمة، فلم جي 

وذلك أهنا مقرونة مع كتاب اهلل، وأن اهلل افرتض طاعة ؛ هنا إال سنُة رسول اهلل ها



 
 

، إال لكتاب رسوله، وحتَّم عىل الناس اتباع أمره، فال جيوز أن يقال لقول: فرض  

 اهلل، ثم سنة رسوله.

ل  اإليامن برسوله مقرونً  اهللمل  ا وصفنا، من أنَّ  - ع   باإليامن به. ا ج 

ه، ثم  ن ة عن اهلل معنى ما أراد، دلياًل وسنة رسول اهلل ُمب يِّ  - ه وعامِّ عىل خاصِّ

، ومل جيعل هذا ألحد من خلقه غري تبعها إياهأف، - بكتابه-قرن احلكمة هبا 

 رسوله.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 ؛رسوله  اهلل تعاىل طاعَة ]بيان فرِض

 ها[وحَد بطاعته تعاىل، ومذكورًة مقرونًة

 خن  حن جن يم ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل ُّٱقال اهلل:  -

 .[األحزاب] َّ يي ىي  مي خي حي جي يه ىه مه جهين ىن من

 حم جمهل مل  خل حل جل مك لك خك حك جك ُّٱقال: و -

 مئ هي ميخي حي جي ٰه  مه جه هن من خن حن جن مم خم

 .[النساء] َّ  هب مب هئ

 -واهلل أعلم- األمر: أمراء رسايا رسول اهلل فقال بعض أهل العلم: أولوا -

ب ه ما قال ، وهكذا ُأخربنا ل مكة من  ؛-واهلل أعلم-وهو ُيشي ألن كلَّ من كان حوي

ي  بعُضها بعضا طاعة  اإلمارةالعرب مل يكن يعرف إمارة، وكانت تأن ف أن ُيعي 
، (1)ط 

روا أن ، كن ترى ذلك ي صلح لغري رسول اهللفلام دانت لرسول اهلل بالطاعة، مل ت فُأم 

ت ثيناة، فيام ُيط يعو هم رسول اهلل، ال طاعًة مطلقة، بل طاعة ُمسي ر  ا أويل األمر الذين أ مَّ

                                                 

 :«اهليةمسائل اجل»تعاىل يف  قال اإلمام حممد بن عبد الوهاب ( 1)

الثالثة: أن خمالفة ويل األمر وعدم االنقياد له فضيلة، والسمع والطاعة له ذل ومهانة، »

، وأمر بالصرب عىل جور الوالة، وأمر بالسمع والطاعة هلم فخالفهم رسول اهلل 

 .«والنصيحة، وغلظ يف ذلك وأبدى وأعاد



 
 

، يعني: إن [59النساء: ] َّ من خن حن جن مم خم حم ُّٱهلم وعليهم، فقال: 

 حم ُّٱكام قال يف أويل األمر، إال أنَّه يقول:  -إن شاء اهلل-وهذا ، اختلفتم يف يشء

روا بطاعتهم،  :-واهلل أعلم-، يعني [59النساء: ] َّ خم راؤهم الذين ُأم  هم وُأم 

إىل ما قال اهلل والرسول  :-علمأواهلل -، يعني [59النساء: ] َّ هن من خن حن ُّٱ

ل  منكم إن عرفتموه، فإن مل تعرفوه سألتم الرسول  عنه إذ ص  ا وصلتم، أو من و 

ة لكم فيه؛ إليه ع   يل ىل مل خل ُّٱلقول اهلل:  ؛ألن ذلك الفرُض الذي ال ُمن از 

ومن ، [3٦األحزاب: ] َّين ىن من خن  حن جن يم ىم مم خم حم جم

دَّ األمر إىل قضاء اهلل، ثم قضاء رسوله، فإن مل يكن فيام  تنازع ممن بعد رسول اهلل ر 

ا فيهام وال ؛تنازعوا فيه قضاء وه ق ياًس نص  دُّ ، كام ا عىل أحدمها يف واحد منهام، ر 

ن ُت م  ، هلل يف غري آية مثل  هذا املعنىامع ما قال  ،(1)ذكر القبلة والعدل واملثل وصفي

 نت  مت زت رت يب ىب نب مب زب رب يئ ُّٱوقال: 

 َّ ىف يث ىث  نث مثزث رث يت ىت

 .[20األنفال: ] َّ اك يق ىق يف ىف  يث  ُّٱوقال: ، [النساء]

 

 

                                                 

 «.الرسالة»يعني يف ( 1)

 



 
 

 [طاعة اهلل  ]طاعة رسول اهلل 

 حم جم يل ىل مل خل ُّٱ: -اؤهــل ثنــج-ال اهلل ـق -

 حي جي يه ىه مهجه ين ىن من خن حن  جنيم ىم مم خم

 جم يل ىل مل خل ُّٱوقال: ، [الفتح] َّ ٰر ٰذ يي ىي مي  خي

 .[80النساء: ] َّحم

ه بيعُته، وك - تهم رسول  ييع  هم أنَّ ب  ل م  لمهم أنَّ طاعت هم طاعُتهفأعي ، ذلك أعي

 خض حض جض مص خص حص مس  خس حس جس مخ ُّٱوقال: 

، [النساء] َّ  حف جف مغ جغ مع جع مظ حط  مض

ب ريي   -واهلل أعلم-زلت هذه اآلية فيام بلغنا ن م  الزُّ أرٍض، فقىض يف  يف رجل خاص 

م  منصوص يف ، (1)النبي هبا للزبري ، الُقرآنوهذا القضاء سنة من رسول اهلل، ال ُحكي

ُت  -واهلل أعلم-يدل  الُقرآنو  كان ُحكاًم  الُقرآنو كان قضاًء بألنه ل ؛عىل ما وصفي

ا غري   امنصوًص  لِّموا حلكم كتاب اهلل نص  بكتاب اهلل، وأشب ه  أن يكونوا إذا مل ُيس 

ك   وا ُمشي دُّ م ليسوا ب ُمؤمنني، إذا ر   .حكم  التنزيل، إذا مل يسلموا لهل األمر، أهنَّ

 مت زت رت  يب ىب نب مب ُّٱ: وقال  -

  يق  ىق  يف ىفيث ىث نث  مث زث رث يت ىتنت

                                                 

 .كام ثبت يف الصحيحني وغريمها( 1)



 
 

 .[النور] َّ مم ام يل ىل مل يك ىك مك  لك اك

 حئ جئ يي ىي ني مي  زي ري ٰى ين ىن ُّٱوقال:  -

 جح  مج حج مث هت مت خت حت جت هب مب خب  حب جب هئ مئ خئ

 جع مظ حط مض خض حض جض  مص خص حص مس خس حسجس مخ جخ مح

 لك خك حك جك مقحق مف خف حف  جف مغ جغ مع

 .[النور] َّ جن  مم خم حم جم هل مل خل حل جل  مك

أنَّ دعاءهم إىل رسول اهلل ليحكم بينهم:  فأعلم اهلُل الناس  يف هذه اآلية -

، إىل حكم اهلل، ألن احلاكم بيينهم رسوُل اهلل، وإذا سلَّموا حلكم رسول اهلل دعاء  

ه وأنَّه، فإنام سلموا حلكمه بفرض اهلل هم أن حكم  ل م  حكُمه، عىل معنى افرتاضه  أعي

ه، وما سبق يف علمه حك د له  -جل ثناؤه-م  ه  مته وتوفيقه، وما ش  صي
عاده بع  ن إسي

م 

ه. ر  ه أمي
دايت ه واتباع   به من ه 

ه طاعة   - ليق  ه بإلزام خ  م  فرض  ك  هم أهنا طاعُتهفأ حي الم  ع  ،  رسوله، وإعي م  ف ج 

هم أنَّ الفر لم   ره، وأمر  رسوله، وأن طاعة رسولهض عليهم اتباُع أمهلم أني أعي

ض  عىل ه رسوله اتبا طاعُته، ثم أعلمهم أنه ف ر   .-جل ثناؤه-ع  أمر 

 

 



 
 

 وحيه تعاىل[ من اتباِع ه على رسوله ه ما فرَض]بيان اهلل خللِق

 حم جم يل ىل مل خل ُّٱلنبيه:  -جل ثناؤه-اهلل : قال الشافعيقال  -

 مه جه ين ىن من خن حن  جن يم ىممم خم
 .[األحزاب] َّ ٰى ٰر ٰذ يي ىي مي خي حيجي  يه ىه

 رن  مم ام يلىل مل يك ىك مكلك اك يق ىق يف ىف ُّٱوقال:  -

 .[األنعام] َّ زن

 ٰى  ين ىن نن من زن رن مم ام يل ُّٱوقال:  -

 .[اجلاثية] َّ ني مي زي ري

ه منَّ ف - ل م  اهلُل رسول  اه من خلقه،  هأعي مته إيَّ صي
عليه بام سبق يف علمه، من ع 

 زث رث يت ىت نت متزت رت  يب ىب نب مب زب رب يئ ُّٱفقال: 

 .[٦٧املائدة: ] َّيف ىف  يث ىث نثمث

باستمساكه بام أمره به، واهلدى يف نفسه، وهداية   -جل ثناؤه-شهد له و -

ني اتبعه  خن  حن جن يم ىم مم خمحم جم يل ىل مل خل ُّٱفقال:  ؛م 
 ٰر ٰذ يي ىي  ميخي حي جي يه ىه مه جه ين ىن من
 جض مص خص حص مس خس  حس  ُّٱوقال: ، [الشورى] َّ ٌّ ٰى



 
 

 مق حق مفخف  حف جف مغ جغمع جع مظ حط مض  خض حض
 خم حم جم هل ملخل حل جل مك  لك خك حك جك
 .[النساء] َّ  جن مم

د  له بالبالغ عنه، وشهد به  - ض  عىل نبيه اتباع  أمره، وشه  فأبان اهلل أني قدي فر 

ًبا  رُّ ق  ُد له به، ت  ه  اًل لنفسه، ونحن ن شي سُّ ت ه. إىل اهلل باإليامن به، وتو  ام 
ل  ديق ك   إليه ب ت صي

، قال الشافعي: وما أعلمنا اهلل مما سبق يف علمه، و - دُّ حتيم  قضائه الذي ال ُير 

وا به أن ُيضلُّو ُمُّ ه، وأعلمه أهنم ال من فضله عليه ونعمته: أنه منعه من أني هي 

رصاط اهلل،  ؛ويف شهادته له بأنه هيدي إىل رصاط مستقيم، يرضونه من يشء

ه  والشهادة بت أدية رسالته، واتباع أمره، وفيام وصفُت من فرضه طاعت ه، وتأكيد 

: ما أقام اهلل به احلجة عىل خلقه، بالتسليم حلكم رسول اهلل اآلي ذكرُت  إياها يف

 واتباع أمره.

نَّ رسول اهلل فيام ليس هلل - م اهلل سنَّهقال الشافعي: وما س  ، فب ُحكي ،  فيه حكم 

 َّ َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي ىي ُّٱوكذلك أخربنا اهلل يف قوله: 

يينه نصُّ كتابفي وقد سن رسول اهلل مع كتاب اهلل، وسنَّ ، الشورى] ، ام ليس فيه بع 

وكل ما سن فقد ألزمنا اهلل اتباعه، وجعل يف اتباعه طاعته، ويف الُعنُود عن اتباعها 

ليقً معصيت ه  يرًج  ، ومل جيعل لهاالتي مل يعذر هبا خ  ، ملا امن اتباع سنن رسول اهلل خم 

 وصفُت، وما قال رسول اهلل.



 
 

ر بن عبيد اهلل النرضي موىل أيبعن سامل  ،أخربنا سفيان - سمع عبيد اهلل  ،ُعم 

ُث عن أبيه، أنَّ رسول اهلل قال: ا َّ أ  ال  »بن أيب رافع حيدِّ ني 
ىل   ُأليف  ئًا ع 

ُكمي ُمتَّك  د  ح 

أيت يه  األي  أ   ، ي 
ت ه  يك  ني أ  ر 

ُر م  ُت ب  مي ري َّا أ م 
ي، مم  ر  ي، م   وُل: ال  قُ ي  ف   ؛هُ ني ، أ وي هن  ييُت ع  ه  مي

 اأ دير 

ن   دي ج  ت او 
ن   اهلل ب  ا يف  ك  ب عي ر (1).«هُ ااتَّ د  ن يه حممد بن امُلنيك  ث  دَّ عن النبي  ،قال سفيان: وح 

ساًل   قال الشافعي: األريكة: الرسير. (2).ُمري

                                                 

(، وابن ماجه 2٦٦3(، والرتمذي )4٦05(، وأبو داود )10 /٦) «املسند»( أخرجه أمحد يف 1)

(، وغريهم كثريون، من 368) «املستدرك»(، واحلاكم يف 551) «املسند»(، واحلميدي يف 13)

، طريق سفيان، عن سامل، وهو ابن أيب أمية، عن عبيد اهلل بن أيب رافع، عن أبيه أيب رافع 

 به. اهلل  عن رسول

 .«هذا حديث حسن صحيح»قال الرتمذي:  •

قد أقام سفيان هذا اإلسناد، وهو صحيح »(: 108 /1) «املستدرك»وقال احلاكم يف  •

 .«عىل رشط الشيخني ومل خيرجاه، والذي عندي أهنام تركاه الختالف املرصيني يف هذا اإلسناد

(، 1204 /2) «...صحيح اجلامع الصغري...»، وانظر: «صحيح»وقال األلباين:  •

 وغريه.

وهذا حديث »(: 273 /2) «الصحيح املسند مما ليس يف الصحيحني»وقال الوادعي يف  •

 .«صحيح عىل رشط الشيخني

 (:252 /1) «املسند»( قال احلميدي عبد اهلل بن الزبري يف 2)

 .«قال سفيان: وأنا حلديث ابن املنكدر أحفظ؛ ألين سمعُته أوال، وقد حفظت هذا أيضا»

: -بعد أن ذكر االختالف يف هذا اإلسناد–( 403 /4) «العلل»قال الدارقطني يف و •

 .«الصواب قول من قال: عن أيب النرض، عن ابن أيب رافع، عن أبيه»



 
 

ُدمها:وُسن ُن رسول اهلل مع كتاب اهلل وجهان:  - ه رسوُل  كتاب نصُّ  أح  ب ع  اتَّ  ف 

جلملة، ول اهلل فيه عن اهلل معنى ما أراد بامجلة، ب نيَّ  رس واآلخر:اهلل كام أنزل اهلل، 

ها ض  وكالمها  ؟وكيف أراد أن يأيت به العباد ؟اا أو خاص  عام   ؛وأوضح كيف فر 

 اتبع فيه كتاب اهلل.

ة وجوه، يف أن ُسنن النبي من ثالث امن أهل العلم خمالفً  قال: فلم أعلم -

ع، فاجتمعوا منها عىل وجهني عان ويتفرَّ
ت م   :انوالوجهان جيي

ما أنزل اهلل فيه نص كتاب، فب نيَّ  رسول اهلل مثل  ما نصَّ الكتاب،  أحدمها: -

مما أنزل اهلل فيه مجلة  كتاب، فبنيَّ عن اهلل معنى ما أراد؛ وهذان الوجهان  واآلخر:

 اللذان مل خيتلفوا فيهام.

فمنهم من ؛ رسول اهلل فيام ليس فيه نص كتاب ما سنَّ  والوجه الثالث: -

أن اهلل له، بام افرتض من طاعته، وسبق يف علمه من توفيقه لرضاه،  جعل قال:

ا أصل يف مل يسن سنة قط إال وهل ومنهم من قال:، ي ُسنَّ فيام ليس فيه نص كتاب

ني عدد الصالة وعملها، عىل أصل مجلة فرض ي  بي ت  ه ل  تُ ـالكتاب، كام كانت ُسنَّ 

 ٰر ُّٱلرشائع، ألن اهلل قال: الصالة، وكذلك ما سنَّ من الُبُيوع وغريها من ا

 مي خي ُّٱ، وقال: [29النساء: ] َّ َّ ٍّ ٌّ ٰى

م فإنام بنيَّ [2٧5البقرة: ] َّٰذ يي ىي فيه عن اهلل، كام ب نيَّ  ، فام أحلَّ وحرَّ

 ال:ـن قـم مـومنه، به رسالُة اهلل، فأثبتتي سنَّت هبل جاءته  ن قال:ـم مـومنه، الصالة



 
 

، و نَّ ي  يف ُروعه كلُّ ما س 
ق   ه احلكمُة: الذي ُألقي يف ُروعه عن اهلل.ـُسنَّتُألي

ل به عليه  - ر  اهللُ، وما ن ز  ى يف روعه سنَّت ه، وهي احلكمة التي ذك  فكان مما ألق 

م،  م  اهلل، كام أراد اهلل، وكام جاءته النِّع  ع 
، فهو كتاب اهلل، وكلٌّ جاءه من ن  كتاب 

ُق بأهنا يف أموٍر  رَّ ت ف  يمعها النعمة، وت  بعُضها غرُي بعض، ونسأل اهلل العصمة َت 

 والتوفيق.

ض  فيه طاعة   - من  رسوله، ومل جيعل ألحدٍ  وأيُّ هذا كان، فقد بنيَّ اهلل أنه فر 

ف ه من أمر   اخلقه عذرً  رسول اهلل، وأني قد جعل اهلل بالناس احلاجة   بخالف أمٍر عر 

م عليه من سنن  اين ما أراد إليه يف دينهم، وأقام عليهم حجت ه بام دهلَّ ع  رسول اهلل م 

نا أن سنته  اهلل بفرائضه يف كتابه، ليعلم م ن في ف منها ما وص  إذا  -عليهصىل اهلل -عر 

روضه فيام فيه كتاب  يتيلون ه،ب  كانت سنة مُ  في وفيام  يِّنة عن اهلل معنى ما أراد من م 

ى ر  ثم حكُم  ، فهي كذلك أيين  كانت، ال خيتلف حكُم اهللليس فيه نصُّ كتاب أخي

وكذلك قال رسول اهلل يف حديث أيب رافع الذي ، رسوله، بل هو الزم بكلِّ حال

 كتبنا قبيل هذا.

فى - مى، وفيه الداللة عىل موضع  وكتاب اهلل البياُن الذي ُيشي به من الع 

ه له وقيامه بت بيي ين ه عن اهلل.
 رسول اهلل من كتاب اهلل ودينه، واتباع 

 

 



 
 

 ]بيان العلم[

ليُم؟ وما جي  ُب عىل الناس يف العلم؟ قال -
 الشافعي: فقال يل قائل: ما الع 

ليامن: ُع بال غً  فقلت له: العلم ع  س  ٍة، ال ي  ُلُه. اعلُم عامَّ هي ه ج 
ل   غري  مغلوب عىل عقي

ثيل ماذا؟ -  قال: وم 

-  ، ر رمضان  ات  اخلمس، وأن هلل عىل الناس صوم  شهي ل و  قلت: مثُل الصَّ

نا والقتيل وحجَّ البيت إذا  م  عليهم الزِّ استطاعوه، وزكاًة يف أمواهلم، وأنه حرَّ

ملوه  لوه ويعي
ق  عي باُد أني ي 

َّا ُكلِّف  الع 
ر، وما كان يف معنى هذا، مم  قة واخلمي والرسَّ 

م  عليهم منه. وا عنه ما حرَّ ُكفُّ ن أنفسهم وأمواهلم، وأن ي 
ُطوه م   وُيعي

ن العلم موجو - نيف كلُّه م  جودً  دوهذا الصِّ ا يف كتاب اهلل، وموي ا  ان ص  عام 

يكونه عن رسول  هم، حي  هم عن م ن مىض من عوامِّ امُّ و  عنيد أهل  اإلسالم، ينقله ع 

 اهلل، وال يتنازعون يف حكايته وال وجوبه عليهم.

ن اخلرب، وال التأويُل، وال  - وهذا العلم العام الذي ال يمكن فيه الغلط م 

 جيوز فيه التنازُع.

 ام الوجه الثاين؟قال: ف -

ن األحكام  - ن ُفروع الفرائض، وما خُي صُّ به م  باد م  نُوُب الع  قلت له: ما ي 

وغريها، مما ليس فيه نصُّ كتاب، وال يف أكثره نصُّ سنَّة، وإن كانت يف يشء منه 



 
 

ة، وما كان منه حيتمل التأويل   العامَّ
ة، ال أخبار  بار اخلاصَّ ن أخي

سنة  فإنام هي م 

ت دي  ُك ق ياًسا.وُيسي  ر 

ضوعً  - وي ًبا وجوب  العلم قبله؟ أوي م 
ُدو هذا أن يكون واج  ا عن قال: في عي

ليُمه، حتَّى
اًل  الناس ع  ُه ُمنيت ف  م 

ل  ني ع  ه غري  آث ٍم ب رتك  يكون  م  ك  عليم  ر  ني ت  ني ، وم 
ه، أو م 

ا أو قياسا؟ ً رب  اُه خ  ُدن  ٍه ثالٍث، فُتوج  جي  و 

ن وجه ث -  الٍث.فقلت له: بلي هو م 

ُقُط؟ - ني ي سي ُم، وعني م  ليز  ني ي  ُم منه، وم  ليز  ة  فيه، ما ي  ُه واذيكر احلجَّ في
 قال: فص 

ا كلُّ  - ه  لَّفي ُة، ومل ُيك  بيُلُغها العامَّ ن العلم ليس ت  فقلت له: هذه درجة  م 

ا، طُِّلوه  ُعُهمي كلَّهم كافًة أني ُيع  ن اخلاصة فال ي س 
ها م  ن احتمل بلوغ  ة، وم  وإذا  اخلاصَّ

ن خ ني فيه الكفايُة مل حيرقام هبا م  هم م 
ت  ل اصَّ ها، إن شاء اهلل، والفضي ك  ر  جي غرُيه ممن ت 

ا. ل ه  طَّ ني ع   فيها ملن قام هبا عىل م 

 

 

 

 

 



 
 

 ]باب خرب الواحد[

ُددي يل أقلَّ ما تقوم به - ثيب فقال يل قائل: احي ت  احلجة عىل أهل العلم، حتى ي 

ة.  عليهم خرُب اخلاصَّ

ني انتهى به  - ى به إىل النبي أو م  فقلت: خرُب الواحد عن الواحد حتى ُينيت ه 

ع  ُأمورً وال تقوم احلجة ، ليه دونهإ يم   :ابخرب اخلاصة حتى جي 

ني ح :منها - ًة يف دينه، معروفً أن يكون م  ث  به ث ق  دق يف حديثه، دَّ ا بالصِّ

ُث به، عاملً عاق اًل   ا حُي دِّ
   ا مل 

اين  ع  دِّي بام حُييل م  ن  اللفظ، وأن يكون ممن ُيؤ 
 احلديث م 

ث عىل املعنى وهو  ، ال حيدث به عىل املعنى، ألنه إذا حدَّ ع 
م  احلديث بحروفه كام س 

يل احل ال   غرُي عاملٍ بام حُي يُل به معناه: مل
ُه حُي  لَّ ع  ر  ل  دي اه بحروفه ي  ل  إىل احلرام، وإذا أدَّ

بيق  وجه  خُي  ، حافظً اف فيه إحالتُ فلم ي  ظ ه، حافظً  اُه احلديث  في ني ح 
ث به م   اإن حدَّ

ك  أهل  احلفظ يف حديث واف ق  حديث هم، ب   ني كتابه. إذا رش  
ث م  ني لكتابه إن حدَّ

ا م  ي  ر 

ًس  لِّ ث  عن النبي ما حُي   ؛اأني يكون  ُمد  ن من لقي ما مل يسمعي منه، وحيدِّ ُث ع   ُث دِّ حُي دِّ

 خالف ه عن النبي. الثقاُت 

ثه،  - ه ممَّن حدَّ ني فوق  ُصواًل ويكوُن هكذا م  وي ى باحلديث م  إىل  حتى ُينيت ه 

ي  به إليه دونه ،النبي ني انيُته  ثه، ومثبت  ؛أو إىل م  ألنَّ كلَّ واحد منهم مثيب ت  ملن حدَّ

ُت. ن ى يف كل واحد منهم عامَّ وصفي ت غي ث عنه، فال ُيسي  عىل من حدَّ



 
 

ن امل - ل ُطه م  ُثر  غ  ني ك  ت اٍب صحيح: مل نقبل  ،حدثنيوم 
ُل ك  ومل يكن له أصي

ته. ل ط  يف الشهادة مل نقبل شهاد  ث ر  الغ  ني أكي  حديث ه، كام يكون م 

 :(1)وأهُل احلديث ُمت ب اي نُون   -

نيهم - ي  :فم  و  ن األب والعمِّ وذ 
ليم  احلديث، بطل به وسامعه م  املعروف بع 

ة  جُمال س 
، وُطول  يق  د  م  والصَّ

ح  ًما يف  الرَّ دَّ ني كان هكذا كان ُمق  أهل  التَّناُزع فيه، وم 

ني أهل 
ب ل حديُثه ممن خالفه م  ىل  أني ُيقي ُ عنه كان أوي ِّصِّ ني ُيق  ظ، إني خال فه م  في

احل 

 التقصري عنه.

ُجل ب أني  - ُكوا يف احلديث عن الرَّ رت   ا اشي ل  احلديث بأني إذ  ُ عىل أهي ت رب  وُيعي

ظ في لَّ عىل ح  ت د  ظه بخالف حفظ  ُيسي في ظ، وعىل خالف ح  في ل احل   أهي
ة  ق  اف  هم ب ُمو 

أحد 

ظ  له. في ل  احل   أهي

ل ط هبذا، وُوُجوٍه  - وإذا اختلف ت الروايُة استدللنا عىل املحفوظ منها والغ 

واه، تُدلُّ عىل الصدق واحلفظ والغلط، قد بيَّناها يف غري هذا املوضع، وأسأل اهلل 
س 

 التوفيق.

ثيب يُت خ - ُه بغريه، ب  وت  ثِّل  تاج إىل أني ُأم  ني أني أحي
 ل  ـو  أصي ـلي هُ ـرب الواحد أقيوى م 

                                                 

كان »: -يف ترمجة اإلمام الشافعي-( 1/3٦3) «تذكرة احلفاظ»قال احلافظ الذهبي يف ( 1)

 .«ثبت عنده حافظا للحديث بصريا بعلله ال يقبل منه إال ما



 
 

ه س   .(1)يف نفي

قال الشافعي: فإن قال قائل: اذكر احلجة يف تثبيت خرب الواحد بنصِّ  -

 أو إمجاٍع. ،أو داللٍة فيه ،خرب

عن عبد الرمحن بن  ،عن عبد امللك بن عمري ،ا سفيانـأخربن :هـفقلت ل -

 ال  ق  م   ع  م  ا س  دً بي اهلل ع   رضَّ  ن  »أن النبي قال:  ،عن أبيه ،هلل بن مسعودعبد ا
 ح  ي ف  ت 

ا ه  ظ  ف 

  ف  ريي  ٍه غ  قي ل  ف  ام  ُربَّ ح  ا، ف  اه  دَّ أ  ا و  اه  ع  و  و  
  هُ ق  في أ   و  هُ  ني  م  ىل  إ   هٍ قي ف   ل  ام  ُربَّ ح  و   يهٍ ق 

 ،هُ ني م 

  ي  ث  ال  ال  ث  
 سي ُب مُ لي ق   نَّ ــه  يي ل  لُّ ع  ــغ 

 ـيح  ص  النَّ هلل، و   ل  ـم  ع  ُص الي ال  ـخي : إ  مٍ ـل 
 سي مُ لي ُة ل 

 ،ني  م  ل 

                                                 

حجية »يف كتابه -حفظه اهلل تعاىل وسدده -قال شيخنا العالمة ربيع بن هادي املدخيل ( 1)

 (:31، 30)ص/  «خرب اآلحاد يف العقائد واألحكام

اإلمام   وقد تصدى للرد عىل هؤالء املرجفني عىل سنة رسول اهلل»

ذكر فيه حججًا كثرية  «الواحد احلجة يف تثبيت خرب»حتت عنوان  «الرسالة»الشافعي يف كتابه 

 ... توجب قبول خرب الواحد العدل

ة  «جـامع العلم»ويف كتاب  حيث ناظر رؤوس منكري السنة بحضور عدد من هذه الفئة الضال 

التي ترد األخبار كل ها فدحض أباطيلهم وشبهاهتم بردود قوية وحجج دامغة تبني منـزلة 

باطيل هؤالء املرجفني وتدحض أ  الرسول الكريم ومنـزلة سنته

 املعارضني وتثبت حجية السنة النبوية.

فئة أخرى ترد أخبار اآلحاد بحجج بي نة واضحة  -أيضاً - «مجاع العلم»كام ناقش يف كتابه 

ة  .«قوي 

 



 
 

 اع  مج    ومُ زُ لُ و  
ُ و  عي د   نَّ إ  ف   ؛مي ه  ت    مي هت 

 ر  و   ني م   يطُ حُت 
.«مي ه  ائ 

(1)

 

ها وأدائها امي  -
ب رسول اهلل إىل استامع مقالته وحفظ  ًأ يؤدهيا، ر  فلام ن د 

: دلَّ عىل أنه ال يأمر أن يُ  ُرُء واحد  ؤدَّى عنه إال ما تقوم به احلجة عىل من أدى واالمي

ؤخذ ويعطى، إليه؛ ألنه إنام ُيؤدَّى عنه حالل وحرام جُيت ن ب، وحدٌّ ُيقام، ومال  ي

ا، وال غرُي فقيه، يكون له حافظً  مل الفقه  حي  ودل عىل أنه قد ، ونصيحة يف ديٍن ودنيا

 .ايكون فيه فقيهً 

ُر رسول اهلل بلزوم مجاعة املسلمني -  حُيتج به يف أن إمجاع املسلمني  مما وأمي

 .الزم   -إن شاء اهلل-

 أنه سمع عبيد اهلل بن أيب رافع ،أخربين سامل أبو النرض :قال ،أخربنا سفيان -

                                                 

(، 88(، واحلميدي )232(، وابن ماجه )2٦58(، والرتمذي )43٧ /1أخرجه أمحد )( 1)

(، ويف 21) «رشف أصحاب احلديث»دي يف واخلطيب البغدا (،٦80 /1)وابن حبان 

(، وغريهم 191: 188) «جامع بيان العلم وفضله»(، وابن عبد الرب يف ٦9)ص/  «الكفاية»

 .كثريون، من طرق متعددة عن عبد الرمحن بن عبد اهلل بن مسعود، عن أبيه 

 وقد اختلف يف سامع عبد الرمحن من أبيه، وأثبت سامعه منه غري واحد. •

ال؛ فاحلديث صحيح، ورد من طرق كثرية، عن عدد من الصحابة وعىل كل ح •

.بل ادعي فيه التواتر، واهلل أعلم ، 

، 1145 /2) «صحيح اجلامع الصغري»وقد أفرده غري واحد بالتصنيف، وانظر:  •

 ال  ق  م   ع  م  ا س  ءً ر  اهلل امي  رضَّ  ن  »دراسة حديث »(، و114٦
 .«رواية ودراية .«ي...ت 



 
 

َّ أ  ال  »خيرب عن أبيه قال: قال النبي:  ني 
 تَّ مُ  مي كُ د  ح   ُألف 

 أي ، ي  ه  ت  يك  ر   أ  ىل  ا ع  ئً ك 
  رُ مي األي   يه  ت 

 ني م 

َّ ر  مي أ  
  ُت ري م  أ   وي أ  ، هُ ني ع   ُت يي هن    اي، مم 

اهلل  اب  ت   ك  ا يف  ن  دي ج  ا و  ي، م  ر  دي  ن  : ال  وُل قُ ي  ، ف  ه  ب 

 .عن النبي بمثله مرساًل  ،قال ابن عيينة: وأخربين حممد بن املنكدر .«اهُ ن  عي ب  اتَّ 

وإعالُمهم أنه الزم هلم، وإن مل جيدوا  ،ويف هذا تثبيُت اخلرب عن رسول اهلل -

 .يف كتاب اهلل له نصَّ حكمٍ 

 »قال:  ،عن ابن عمر ،عن عبد اهلل بن دينار ،أخربنا مالك -
ٍ
 َ  بينام الناس بُقباء

د ُأمر أن آن وقإن رسول اهلل قد ُأنزل عليه ُقر يف صالة الصبح إذ أتاهم آت، فقال:

 .«م فاستداروا إىل الكعبةاوكانت وجوههم إىل الش ،لوهايستقبل القبلة فاستقب

َ  اوأهُل قب
ٍ
قبلٍة فرض اهلل عليهم  سابقة من األنصار وفقه، وقد كانوا عىل أهُل  ء

عوا فرض اهلل يف القبلة إال بام تقوم عليهم احلجة، ومل ، استقباهلا د  ومل يكن هلم أن ي 

يلقوا رسول اهلل، ومل يسمعوا ما أنزل اهلل عليه يف حتويل القبلة، فيكونون مستقبلني 

ٍة، وانتقلوا بخرب واحد، من رسو ابيه سامعً بكتاب اهلل وسنة ن -ل اهلل وال بخرب عام 

عن فرٍض كان عليهم، فرتكوه إىل ما أخربهم - إذا كان عندهم من أهل الصدق

 عن النبي أنه أ حدث عليهم من حتويل القبلة.

بخرب إال عن علم بأن احلجة تثُبت  -إن شاء اهلل-ومل يكونوا ليفعلوه  -

ينهم إال حدثوا أيضًا مثل هذا العظيم يف دوال ليُ ، أهل الصدقبمثله، إذا كان من 

ولو كان ، خيربوا رسول اهلل بام صنعوا منه وال يدعون أن، عن علم بأن هلم إحداث ه

بلوا من خرب الواحد عن رسول اهلل يف حتويل القبلة، وهو فرض ، : مما جيوز هلمما ق 



 
 

كم تركها إال بعد رسول اهلل: قد كنتم عىل قبلٍة، ومل يكن ل -إن شاء اهلل-لقال هلم 

 عامٍة أو أكثر  من خرب واحد  ؛علم تقوم عليكم به حجة
من سامعكم مني، أو خرب 

 عني.

 دليل عىل ما وصفُت: ويف كتاب اهلل  -

 .[1نوح: ] َّ مب زب رب يئ ىئ ُّٱقال اهلل:  -

 .[14العنكبوت: ، 23املؤمنون: ، 25هود: ] َّ مك لك اك يق  ىق  ُّٱوقال:  -

 .[1٦3النساء: ] َّ ين ىن من خن ُّٱوقال:  -

 .[50هود: ، ٦5األعراف: ] َّجس  مخ جخ مح جح ُّٱوقال:  -

 .[٦1هود: ، ٧3األعراف: ] َّحج مث هت مت ُّٱوقال:  -

العنكبوت: ، 84هود: ، 85األعراف: ] َّزئ رئ ّٰ ِّ ُّٱوقال:  -

3٦]. 

 من خن  حن جن يم ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل ُّٱوقال:  -

 .[الشعراء] َّ حي جي يه ىه مه جه ين ىن

 َّ مم خم حم جم يل ىل مل خل ُّٱ قال لنبيه حممد صىل اهلل عليه:و -

 .[1٦3النساء: ]



 
 

 .[144آل عمران: ] َّزب رب يئ ىئ نئ مئ زئ  رئ ّٰ ُّٱوقال:  -

فأقام جل ثناؤه حجته عىل خلقه يف أنبيائه يف األعالم التي باينوا هبا خلقه  -

سواهم، وكانت احلجة هبا ثابتة عىل من شاهد أمور األنبياء ودالئلهم التي باينوا 

ن بعدهم، وكان الواحد يف ، تقوم احلجة  ذلك وأكثُر منه سواءً هبا غريهم، وم 

 باألكثر. ابالواحد منهم قيامً 

 يم  ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل ُّٱقال:  -

 حي جي يه ىه  مه جه ين ىن من خن حن جن

 َّ زئ رئ ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ  ٰى ٰر ٰذ يي ىي مي خي

 [.15 – 13يس: ]

ج  عليهم باثنني، ثم ثالٍث، وكذا أقام احلجة   - ر  احُلج  قال الشافعي: ف ظ اه 

وليس الزيادة يف التأكيد  مانعًة أن تقوم احلجة بالواحد، إذ عىل األمم بواحد، 

ُن به اخلليق غري  النبيني.
 أعطاه ما يباي 

ومل يزل ، قال: ويف تثبيت خرب الواحد أحاديث، يكفي بعُض هذا منها -

وكذلك ُحكي لنا عمن ، بعدهم إىل من شاهدنا هذا السبيل سبيل سلفنا والقرون  

 .م بالبلدانُحكي لنا عنه من أهل العل

باملدينة يقول: أخربين أبو سعيد اخلدري عن  اقال الشافعي: وجدنا سعيدً  -

ف ُيث بِّت حديث النبي يف الِّصَّ  تن النبي، فُيث بِّ ـول: حدثني أبو هريرة عـه سن ًة. ويقـف 



 
 

 حديثه سن ًة، ويروي عن الواحد غريمها فيثبت حديثه سن ًة.

النبي شيئًا كثريًا وي عنها عن وير .ووجدنا عروة يقول: حدثتني عائشة -

 حُي ل هبا وحيرم. افيثبتها سننً 

ويقول: حدثني  ،وكذلك وجدناه يقول: حدثني أسامة بن زيد عن النبي -

عن النبي وغرُيمها، فُيث بِّت خرب كل واحد منهام عىل االنفراد  ،عبد اهلل بن عمر

 سنة.

ن عبٍد القاريُّ ثم وجدناه أيضا ي صري إىل أن يقول: حدثني عبد الرمحن ب -

عن عمر، ويقول: حدثني حييى بن عبد الرمحن بن حاطب عن أبيه عن عمر. 

 عن عمر. اويثبت كلَّ واحد من هذا خربً 

ووجدنا القاسم بن حممد يقول: حدثتني عائشة عن النبي، ويقول يف  -

احد منهام عىل االنفراد غريه: حدثني ابن عمر عن النبي. ويثبت خرب كل و حديٍث 

 سنة.

ع ابنا يزيد بن جارية  عن خنساء  بنت  :يقولو - حدثني عبد الرمحن وجممِّ

ام  عن النبي. فيثبت خربها سنة، وهو خرب امرأة واحدة. د 
 خ 

 ة بنـامـعن أس ،(2)يقول: أخربنا عمرو بن عثامن (1)ن حسنيـا عيل بـووجدن -

                                                 

 تعاىل. ين وهو زين العابد( 1)

 تعاىل. وهو ابن عثامن بن عفان ( 2)



 
 

 سي املُ  ُث ر   ي  ال  »أن النبي قال:  ،زيد
.«ر  اف  ك  الي  مُ ل 

سنة، ويثبتها الناس بخربه فيثبتها  (1)

 سنة.

خيرب عن جابر عن النبي، وعن  (2)ووجدنا كذلك حممد بن عيل بن حسني -

 عن النبي. فيثبت كل ذلك سنة. ،عن أيب هريرة ،عبيد اهلل بن أيب رافع

ووجدنا حممد بن جبري بن مطعم، ونافع بن جبري بن مطعم، ويزيد  بن  -

انة، وحممد بن طلحة بن ركا ، وأبا طلحة بن ُرك  ري بن عبد يزيد  نة، ونافع  بن ُعج 

أسامة بن عبد الرمحن، ومُحيد  بن عبد الرمحن، وطلحة  بن عبد اهلل بن عوٍف، 

ومصعب  بن سعد بن أيب وقاص، وإبراهيم بن عبد الرمحن بن عوف، وخارجة 

بن زيد بن ثابت، وعبد الرمحن بن كعب بن مالك، وعبد اهلل بن أيب قتادة، ا

يسار، وعطاء بن يسار، وغريهم من حمدثي أهل املدينة: كلُّهم يقول:  وسليامن بن

عن رجل من  ،عن النبي، أو من التابعني ،حدثني فالن لرجل من أصحاب النبي

 أصحاب النبي. فنُث بِّت ذلك سنة.

، وابن أيب مليكة، وعكرمة بن خالد، ا، وجماهدً وطاوس ووجدنا عطاًء، -

  عامٍر، وحمدثي املكيني، ووجدنااهلل بن باباه، وابن أيبوعبيد اهلل بن أيب يزيد، وعبد 

م، وعبد الرمحن بن غنم، واحلسن، وابن أي بالشَّ  وهب بن ُمن بٍِّه هكذا، ومكحواًل 

                                                 

 ، وغريمها.«الصحيحني»كام يف ( 1)

 .-رمحه اهلل تعاىل -وهو أبو جعفر الباقر ( 2)



 
 

سريين بالبِّصة، واألسود، وعلقمة، والشعبي بالكوفة، وحمدثي الناس، 

هم باألمصار: كلُّهم حُيفظ عنه تثبيت خرب الواحد عن رسول ا هلل، وأعالم 

ن  واالنتهاء إليه، واإلفتاء به، ويقبله كل واحد منهم عن من فوقه، ويقبله عنه م 

 حتته.

ع املسلمون قديام مجالناس أن يقول يف علم اخلاصة: أ ولو جاز ألحد من -

عىل تثبيت خرب الواحد، واالنتهاء إليه، بأنه مل ُيعلم من فقهاء املسلمني  اوحديثً 

 أحد إال وقد ثبَّته جاز يل.

ولكني أقول: مل أحفظ عن فقهاء املسلمني أهنم اختلفوا يف تثبيت خرب  -

 عىل كلهم. اواحد بام وصفُت من أن ذلك موجودً ال

ن دون  - ل  كلِّ م  ة وقلة  غفلة، استوحش من مرس  ربي
ومن نظر يف العلم بخ 

 كبار التابعني، بدالئل ظاهرة فيها.

 

 

 

 

 



 
 

 ]اإلمجاع[

 املسلمني فقد لزم مجاعتهم، ومن خالف ما ومن قال بام تقول به مجاعةُ  -

ر  بلزومها، وإنام تكون الغفلة 
تقول به مجاعُة املسلمني فقد خالف مجاعتهم التي ُأم 

يف الُفرقة، فأما اجلامعة فال يمكن فيها كافًة غفلة  عن معنى كتاب وال سنة وال 

 قياس، إن شاء اهلل.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 ]القياس[

يه حكم الزم، أو عىل سبيل احلقِّ فيه داللة  موجودة، ففكل ما نزل بمسلم  -

: اتباُعه، وإذا مل يكن فيه بعينه ُطل ب الداللة عىل  وعليه إذا كان فيه بعينه حكم 

 سبيل احلق فيه باالجتهاد. واالجتهاُد القياُس.

والقياس من وجهني: أحدمها: أن يكون اليشء يف معنى األصل فال  -

يكون اليشء له يف األصول أشباه فذلك ُيلحق بأوالها به  خيتلف القياس فيه، وأن

ب ها فيه، وقد خيتلف القايسون يف هذا.  وأكثرها ش 

ألن يقولوا يف اخلرب باتباعه  ؛وإنام كان ألهل العلم أن يقولوا دون غريهم -

 فيام ليس فيه اخلرُب بالقياس عىل اخلرب.

ل العلم أن يقولوا ولو جاز تعطيُل القياس جاز ألهل العقول من غري أه -

 فيام ليس فيه خرب بام حيرضهم من االستحسان.

ري جائز بام ذكرُت من كتاب اهلل وسنة  - وإن القول بغري خرب وال قياس ل غ 

 رسوله وال يف القياس.

ي   -
، وال م الرقيق: أقم هذا العبد  وال جيوز أن يقال لفقيه عدٍل غري عامل ب ق 

بداللٍة عىل قيمته  ألنه إذا أقامه عىل غري مثالٍ وال إجارة  هذا العامل،  هذه األمة  

 كان متعسفا.



 
 

ييرُسُ اخلطأ فيه عىل امُلقام له  - لُّ قيمته من املال وي 
ق  فإذا كان هذا هكذا فيام ت 

ال فيهام بالتعسف ـه أوىل أن ال يقـان حالل اهلل وحرامـه: كـام عليـواملق

 واالستحسان.

ذ. -  وإنام االستحسان تلذُّ

 يه إال عامل باألخبار عاقل للتشبيه عليها.وال يقول ف -

وجهة –وإذا كان هذا هكذا كان عىل العامل أن ال يقول إال من جهة العلم  -

بالقياس بالدالئل عىل الصواب حتى يكون صاحب العلم  -العلم اخلرب الالزم

يان وطالب قصده  أبدا متبعا خربا وطالب   اخلرب بالقياس كام يكون متبع البيت بالع 

 ستدالل باألعالم جمتهدا.باال

ولو قال بال خرب الزم وقياس كان أقرب  من اإلثم من الذي قال وهو غري  -

 وكان القول لغري أهل العلم جائزا. ؛عامل

ومل جيعل اهلل ألحد بعد رسول اهلل أن يقول إال من جهة علٍم مىض قبله،  -

صفُت من القياس وجهُة العلم  بعُد الكتاُب والسنُة واإلمجاُع واآلثاُر، وما و

 عليها.

وال يقيس إال من مجع اآللة  التي له القياُس هبا، وهي العلم بأحكام كتاب  -

ه، وإرشاده. ه، وخاصِّ ه، وعامِّ
ه، ومنسوخ  ه، وأدب ه، وناسخ   اهلل: فرض 

 ةـد سنــإذا مل جيـول اهلل، فـه بسنن رسـل منـويأل التـا احتمـدل عىل مـوي ست -



 
 

 مل يكن إمجاع  فبالقياس.فبإمجاع املسلمني، فإن 

وال يكون ألحد أن يقيس حتى يكون عاملًا بام مىض قبله من السنن،  -

وال يكون له أن ، ع الناس، واختالفهم، ولسان العربوأقاويل السلف، وإمجا

ل  بالقول به  ج  ق بني املشتبه، وال ي عي يقيس حتى يكون صحيح العقل، وحتى يفرِّ

 دون التثبيت.

ًا عن علم لسان العرب: مل وكذلك لو كان حاف - ، أو مقِّصِّ ظًا مقِّصِّ  العقل 

ب ل  نقص عقله عن اآللة التي جيوز هبا القياس.
 يكن له أن يقيس من ق 

ع  -  .اا وال قياًس إال اتباعً  اأن يقول أبدً  -هذا واهلل أعلم  -وال نقول ي س 

مل حيل  :اا بينً أو عىل لسان نبيه منصوًص كل ما أقام اهلل به احلجة يف كتابه  -

 االختالف فيه ملن علمه.

، فذهب املتأول أو القايس اذلك حيتمل التأويل، وُيدرك قياًس وما كان من  -

يق  إل إىل معنى حيتمله اخلرب أو القياس، وإن خالفه فيه غريه: مل أق يَّق عليه ض  نه ُيض 

 يف املنصوص. فاخلال

 جح مج حج  مث هت مت خت حت جت هب ُّٱقال اهلل يف ذم التفرق:  -

 حب جب هئ مئ خئ حئ جئ  يي  ُّٱوقال جل ثناؤه: [، البينة] َّ جخ مح

مَّ [؛ 105آل عمران: ] َّمب خب  .االختالف فيام جاءهتم به البيناتف ذ 



 
 

: كم بالكتاب والسنة املجتمع عليها، الذي ال اختالف فيها، فنقول هلذاحُي   -

ويت من طريق االنفراد، ال رُ كم بالسنة قد حُي و، حكمنا باحلق يف الظاهر والباطن

مع الناس عليها، فنقول حكمنا باحلق يف الظاهر، ألنه قد يمكن الغلط فيمن جيت

 روى احلديث.

، وهو أضعف من هذا، ولكنها منزلُة  - ونحكم باإلمجاع ثم القياس 

 (1).، ألنه ال حيل القياُس واخلرُب موجود  ضورةٍ 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 

 (:13) «املراسيل»قال اإلمام ابن أيب حاتم يف كتاب ( 1)

حدثني أيب، قال: سمعت يونس بن عبد األعىل الصديف يقول: قال يل حممد بن إدريس 

نقول: األصل قرآن أو سنة، فإن مل يكن فقياس عليهام، وإذا اتصل احلديث عن »ي: الشافع

 .«وصح اإلسناد به فهو سنة رسول اهلل 
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